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	Losowo wybieramy liczbę z przedziału 1,1000. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy liczbę:
	17;

parzystą;
liczbę podzielną przez 3;
liczbę podzielną przez 5,7 lub 13?

	Rzucamy losowo dwiema rozróżnialnymi kostkami. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wyrzuciliśmy:
	taka samą liczbę oczek na każdej kostce;

różne liczby oczek na każdej z kostek;
w sumie więcej niż 10?

	Rzucamy losowo trzema rozróżnialnymi kostkami. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wyrzuciliśmy:
	na każdej kostce nie więcej niż 2 oczka;

na każdej kostce inną liczbę oczek;
w sumie nie więcej 16 oczek?

	Z pudełka zawierającego 10 kulek białych i 5 czarnych losujemy bez zwracania 2 kulki. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że:
	obie kulki są białe;

obie  kulki są czarne;
	kulki ą różnych kolorów?

	Do pudełka z zadania 4 dorzucamy 6 żółtych kulek (teraz zawiera ono w sumie 21 kulek) i powtarzamy doświadczenie. Jakie teraz są odpowiedzi na pytania z zadania 4?


	Rzucamy dwiema rozróżnialnym kostkami. Rozważmy następujące zdarzenia: 
	A – na pierwszej kostce wypadła parzysta liczba oczek,

B – na drugiej kostce wypadła nieparzysta liczba oczek,
C – w sumie na obydwu koskach wypadła parzysta liczba oczek,
D – iloczyn liczby oczek z pierwszej i drugiej kostki jest nieparzysty.
Które z następujących par zdarzeń są niezależne, a które zależne:
	A i B

A i C
B i C
A i D
B i D
C i D?

	Rzucamy cztery razy monetą symetryczną. Jakie jest prawdopodobieństwo 
	wypadnięcia orła co najmniej dwa razy z rzędu?

wypadnięcia orła co najmniej dwa razy z rzędu, pod warunkiem, że orzeł wypadł w co najmniej dwóch rzutach?

	Przypuśćmy, że pewien eksperyment prowadzi do zdarzeń A, B i C o prawdopodobieństwach (A)=0,3, P(B)=0,4, P(AB)=0,1 i P(C)=0,8. 
	Znajdź P(A|B).

Znajdź (Ac)..
Czy zdarzenia A i B są niezależne?
Czy zdarzenia Ac i B są niezależne?

	Mając dane niezależne zdarzenia A i B o prawdopodobieństwach P(A)=0,4 i P(B)=0,6, znajdź
	P(A|B)

P(AB)
P(AcB).

	W trzech urnach znajdują się kulki, jak pokazuje poniższy rysunek. Wybieramy losowo jedną z tych urn,  a następnie wybieramy z niej losowo kulkę.






	Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wyciągnięta kulka jest czarna?

Jeśli wiadomo, że wyciągnięta kulka jest czarna, to jakie jest prawdopodobieństwo tego, że pochodzi ona 
	z urny 1-szej?
z urny 2-giej?
z urny 3-ciej?
	Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyciągnięta kulka jest czarna i pochodzi z urny 1-szej?

	Losowo wybieramy jedną z urn (z powyższego rysunku) a następnie wybieramy z niej dwie kulki (bez zwracania). Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że:
	obie kulki są białe?

obie kulki są czarne?

	Jeśli wiadomo, że obie kulki (wylosowane w poprzednim ćwiczeniu) są czarne, to jakie jest prawdopodobieństwo, wylosowane były z urny pierwszej?

Odpowiedz na to samo pytanie, jeśli obie kulki były białe.

	Z każdej z urn (z rysunku) wybieramy po jednej kulce. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że:
	wszystkie trzy kulki są białe?

wszystkie trzy kulki są czarne?

	Które z poniższych zdań są prawdziwe, a które fałszywe? Odpowiedź uzasadnij.
	Jeśli zdarzenia A i B  są niezależne oraz zdarzenia B i C są niezależne, to zdarzenia A i C są niezależne.

Każde zdarzenie A jest niezależne samo od siebie.
Jeśli zdarzenia A  i B są rozłączne to są niezależne. 


	
 




	

